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Beste leden en ouder(s) 

Het groepsweekend voor alle afdelingen vindt plaats van 21 tot 23 april.  
We trekken eropuit met onze stambende en gaan op stap in het sprookjesbos. 

Wij verwachten jullie op vrijdag 21 april om 19u aan Hoeve Dieseghem (Wouter Volcaertstraat 44, 
2640 Mortsel) in uniform.  
De leiding zal jullie daar opwachten om samen met jullie te vertrekken naar De Hoge Rielen, 
Molenstraat 62, 2460 Kasterlee, België. Aan de ouders die rijden wordt gevraagd zelf de 
routebeschrijving op te zoeken. Ons weekend loopt af op zondag 23 april. Ouders worden zondag om 
11 uur op het domein verwacht.  

Er wordt niet verwacht dat je als ouder twee keer rijdt, wij proberen om de auto's zodanig te 
verdelen dat iedereen een plekje heeft! 
Het inschrijvingsformulier kunnen jullie terugvinden op onze site: https://www.chirostam.com of in 
de mail. Hierin kan je ook aanduiden of je kan rijden en hoeveel plaatsen je in de auto hebt om 
eventueel andere kinderen mee te nemen. 
Daarnaast is het ook noodzakelijk dat, als dit nog niet is gebeurd in het begin van het jaar, alle 
nieuwe leden zeker een medische fiche invullen. Lege medische fiches kunnen jullie komen vragen 
op de Chiro of zelf afdrukken vanuit de bijlage in de mail.  

Het prijskaartje voor dit weekend bedraagt €35 per kind. Het bedrag kan je storten op de rekening 
van Chiro stam BE79 0013 8549 3133 of cash betalen aan Emma (leiding Aspi). Indien je stort 
vermeld dan “Groepsweekend 2023 + naam lid/ leden + afdeling/ afdelingen”.  
Inschrijven voor dit geweldige weekend kan tot en met zondag 2 april 2023!  

Het thema is Sprookjes, dus vergeet zeker niet in je verkleedkoffer te duiken en een originele, 
creatieve en leuke outfit mee te nemen. Kom als klein duimpje, de boze heks, roodkapje of een 
andere figuur uit het grote sprookjesbos! 

!!Praktische gegevens!!  
● Inschrijven voor het weekend tot en met zondag 2 april 2023.  
● Inschrijven kan via een link die je vindt op de site: https://www.chirostam.com. 
● Storten of cash betalen (bij Emma) tot en met zondag 2 april 2023.  
● Medische fiche afgeven kan tot en met 2 april 2023.  

 
Indien jullie nog vragen hebben, mag je altijd mailen naar Chirostammorstel@gmail.com of bellen 
naar:  
Emma Piron: 0488 57 79 51 
Viola Aerts: 0471 73 19 73  
Lotte Spreuwers: 0491 24 33 80 
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Wat neem je mee ?  

o Hoeslaken 
o Slaapzak (geen donsdeken) 
o Een kussen voor de +12 leden (Tito, Keti en Aspi) 
o Een kussensloop voor de -12 leden (Speelclub, Bengels en Rakwi) 
o Identiteitskaart of kids-ID (afgeven bij vertrek!) 
o Chiro uniform 
o Verkleedkleren in het thema sprookjes  
o Toiletgerei: borstel, tandenborstel, washandje, zeep, .....  
o Kleine Handdoek  
o Onderbroeken (reserve)  
o Pyjama en pantoffels  
o warme kleren  
o Zaklamp  
o Kousen 
o Stevige schoenen 
o Regenjas 
o Andere spullen die het weekend top maken!  

 

Groetjes, 
De leidingsploeg  

 
 


